
ANKIETA WSTĘPNEJ KWALIFIKACJI 
diagnoza stacjonarna/wizyta bezpośrednia 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Krotoszynie 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
imię i nazwisko dziecka  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………........ 
adres zamieszkania 
 
................................................................................................................................................................... 

telefon kontaktowy do rodzica 

1. Czy w okresie ostatnich 14 dni przebywał(a) Pan(i)/ dziecko/podopieczny/któryś z domowników               

za granicą ? 
o TAK 
o NIE 
2. Czy w okresie ostatnich 14 dni miał(a) Pan(i)/dziecko kontakt z osobą, u której potwierdzono 

zakażenie wirusem SARS CoV-2? 
o TAK 
o NIE 
3. Czy w okresie ostatnich 14 dni miał(a) Pan(i)/dziecko kontakt z osobą, która przebywała w rejonach 

transmisji koronawirusa? 
o TAK 
o NIE 
4. Czy Pan(i) dziecko lub ktoś z Paostwa domowników jest obecnie objęty nadzorem 

epidemiologicznym lub kwarantanną? 
o TAK 
o NIE 
5. Czy obecnie występują u Pana(i)/ dziecka lub któregoś z domowników objawy infekcji (gorączka, 

kaszel, katar, wysypka, bóle mięśni, bóle gardła, inne nietypowe objawy)? 
o TAK 
o NIE 

Inne nietypowe objawy. Proszę podad jakie 

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................ 

6. Czy obecnie lub w ostatnich dwóch tygodniach występują, występowały w/w objawy u kogoś                  

z domowników? 
o TAK 
o NIE 
7. Czy obecnie dziecko przyjmuje jakieś leki?  
o TAK 
o NIE  
o Jeśli tak, proszę podad jakie………………………………………………………………………………. 
8. Czy wyraża Pan(i)/ zgodę na badanie temperatury termometrem bezdotykowym u dziecka                        

i u siebie (w sytuacji, gdy rodzic/opiekun towarzyszy dziecku)?  
o TAK 
o NIE 

□ Oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą i zdaję sobie sprawę, że zatajenie istotnych informacji 

związanych z koronawirusem naraża mnie na odpowiedzialnośd cywilną (odszkodowawczą), a w przypadku 

gdy okaże się, że jestem chory - również na odpowiedzialnośd karną. 

□ Oświadczam, że zapoznałam/(em) z procedurami przeciwepidemicznymi przyjętymi do stosowania                      

w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krotoszynie. 

 

…………………………………………………………………………………… 
Data……………………….                                                                                             Czytelny podpis rodzica 



 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA INTERESANTA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, informujemy, że:  

1. Administratorem danych osobowych jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Krotoszynie,                 

ul. Floriańska 10, 63-700 Krotoszyn, NIP: 6211670278 , REGON: 001061044. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony, z którym może Pan(ni) się skontaktować                     

w sprawach ochrony Pana(ni) danych osobowych i realizacji swoich praw pod następującym 

adresem poczty elektronicznej: ppp.sekretariat@gmail.com lub pisemnie na adres: Poradnia 

Psychologiczno-Pedagogiczna w Krotoszynie, ul. Floriańska 10, 63-700 Krotoszyn. 

3. Pana(ni) dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

a. Kwalifikacji do udziału w diagnozie stacjonarnej – Art. 6 lit A RODO  - zgoda osoby, której 

dane dotyczą, 

b. Weryfikacji osób do udziału w diagnozie stacjonarnej Art. 6 lit C RODO  - przetwarzanie jest 

niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz Art. 5 lit 

F RODO –  przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych 

interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem 

sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub 

podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych 

osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem. 

4. Odbiorcami Pana(ni) danych osobowych będą osoby, którym dane zostają udostępnione w celu 

realizacji umowy – badań i konsultacji. 

5. Administrator nie przewiduje przekazywania Pana(ni) danych do państw trzecich, 

ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO. 

6. Pana(ni) dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z Rozporządzeniem MEN z 1 lutego 

2013r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-

pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. 2013.199). 

7. W odniesieniu do Pana(ni) danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, ani nie będą profilowane. 

8. Wypełnienie ankiety jest obowiązkowe ze względu na panującą pandemię COVID-19. 

9. Posiada Pan(ni) prawo do: 

 żądania dostępu do danych – w granicach art. 15 RODO,  

 ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO, 

 żądania usunięcia – w granicach art. 17 RODO,  

 lub ograniczenia czynności przetwarzania – w granicach art. 18 RODO, 

 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w granicach art. 21 RODO, 

 przenoszenia danych, w tym uzyskania ich kopii – w granicach art. 20 RODO. 

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Szczegółowe informacje na temat Ochrony Danych 

zamieszczamy w Polityce Prywatności dostępnej na naszej stronie www. 

 

 


